
 كتبة انًُزنت بٍٍ انًُزنتٍٍ

 تأليف
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 ببة ركر اإلرادة
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 ببة ركر انرضى

 أعًبل انعببدببة ركر 

 ببة ركر يشٍئت انعببد ٔإرادتٓى

 ببة ركر انعببدة

 ببة ركر انًخهٕق

 ببة ركر االستطبعت

 ببة ركر األطفبل
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 ببة ركـر أْم انكببئر

 ببة ركر األحكبو فً انكفبر

 ببة ركر انًُبفمٍٍ

ُِْزنتـٍٍ ًَ ُِْزنت بٍٍ ان ًَ  ببة ركـر ان

 ببة ركر انمـٍبو ببنمسـظ
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 كتاب الَمْنزِلة بين الَمْنزِلتين 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ]شهادة جميع األمة لنا بحقية ما نحن عليو[

 الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات اهلل عليو:قاؿ اإلماـ 

من أين زعمتم أف الحق في أيديكم دوف غيركم، وجميع من  إف سأؿ سائل فقاؿ:
 خالفكم يدعي مثل ما ادعيتم؟

قلنا لو: إف أقرب األشياء عندنا الذي قد علمنا بو أنا على الحق، ومن خالفنا على 
نا مصدقوف، ونحن لهم فيما أنفردت بو كل الباطل، أف جميع فرؽ األمة بجملة قول

طائفة منهم مكذبوف، وىم في ما ندين اهلل بو من أصوؿ التوحيد والعدؿ، وإثبات 
الوعد والوعيد، والقوؿ بالَمْنزِلة بين الَمْنزِلتين، واألمر بالمعروؼ، والنهي عن المنكر 

 مصدقوف.

 ]أصناؼ المسلمين[

الشيعة، والمرجئة، والخوارج، والمعتزلة،  وجميع أىل الصالة عندنا خمسة أصناؼ:
والعامة، فقد شهدت لنا ىذه الفرؽ كلها في أصل شهادتها بما نقوؿ، ثم نقض ذلك 

 بعضهم، فأقمنا على أصل ما شهدوا لنا بو، ولم ننقض ذلك كما نقضو بعضهم.

 ]شهادتهم لنا في التوحيد[

ت ذلك المشبهة بقوؿ وذلك أنهم شهدوا أف اهلل واحد ليس كمثلو شيء، ثم نقض
من قاؿ منهم: إنو على صورة آدـ، وبقوؿ من قاؿ: إنو جسم محدود، وبأقاويل لهم  
كثيرة كلها نقضت قولهم: واحد ليس كمثلو شيء، لوصفهم لو باألجزاء، واألعضاء، 
والحدود، والزواؿ، واالنتقاؿ، تعالى اهلل عمَّا قالوا علواً كبيرًا، فعلمنا أف الذي ليس  

شيء ال يكوف على صورة شيء، وال يكوف جسماً محدودًا؛ ألف ما كاف كذلك  كمثلو 



كاف أجزاء كثيرة، بعضها غير بعض، ولم يكن واحدًا؛ ألف الواحد في الحقيقة ال 
يكوف لو أشباه، وال يكوف لو ثاف. فلما شهدوا لنا أنو واحد ليس كمثلو شيء، أخذنا 

م، فهذا ديننا، وشهادتنا، وحجتنا على  بذلك وتركنا اختالفهم، إذ نقضوا بو شهادته
 كل من خالفنا في التوحيد.

  

  

 ]شهادتهم لنا في العدؿ[

وأمَّا شهادتهم لنا في العدؿ فإنهم شهدوا أف اهلل تبارؾ وتعالى عدؿ ال يظلم وال 
يجور، وأنو خير للخلق من الخلق ألنفسهم، وىو أرحم الراحمين. ثم نقضت ذلك 

نهم إنو كلف العباد ما ال يطيقوف، وإنو أخرجهم من الطاعة، المجبرة بقوؿ من قاؿ م
وإنو عذبهم على ما خلقو فيهم، وبقوؿ من قاؿ منهم إف اهلل يريد أف يعصى ثم 

يغضب مما أراد، وبقوؿ من قاؿ منهم إنو يعذب الطفل الصغير بجـر الشيخ الكبير، 
هلل عّما قالوا. فعلمنا أف وبأقاويل كثيرة كلها تنقض قولهم إنو عدؿ ال يجور، تعالى ا

العدؿ الرحيم ال يفعل ذلك، إذ كاف ذلك ممن فعلو جورًا، وظلماً، وعبثاً، تعالى اهلل 
عن ذلك، فأخذنا بما شهدوا لنا بو في أصل شهادتهم أنو ال يظلم، وال يجور، وال 

يعبث، وأنو حكيم حيم، عدؿ كريم، وتركنا ما نقضوا بو جملتهم عند اختالفهم، فهذا 
 ديننا، وحجتنا على من خالفنا في العدؿ.

 ]شهادتهم لنا في الوعد والوعيد[

وأمَّا شهادتهم لنا في الوعد والوعيد، فإنهم شهدوا جميعاً أف اهلل تبارؾ وتعالى صادؽ 
في جميع أخباره، وأنو ال يخلف الميعاد، وال يبدؿ القوؿ لديو، صادؽ الوعد والوعيد 

ئة بقوؿ من زعم أف اهلل جائز أف يغفر لمن قد أخبر في أخباره، ثم نقض ذلك المرج
أنو يعذبو، وخالف ذلك منهم من زعم أف اهلل يقوؿ من زنى عذبتو بالنار يـو القيامة، 



فيأتي الخبر من اهلل ظاىراً مطلقاً ليس معو استثناء، ثم ال يعذب أحداً من الزناة يـو 
ى ذلك عند المالئكة، فقاؿ إني القيامة، وال تمسهم النار؛ ألنهم زعموا أنو استثن

أعذبهم إف شئت، وإال فإني أغفر لهم، أو يقوؿ إال أف أتفضل عليهم بالعفو، وإنما 
عنى أني أعذبهم إال أف يغتسلوا من جنابة الزنى، فإف اغتسلوا من جنابة الزنا وفعلوا 

اهلل  شيئاً من الخير غفرت لهم. فلما جوزوا ذلك في أخبار اهلل نقضوا معنى ما حكم
بو في وعده ووعيده، وادعى بعضهم الخصوص في األخبار، فزعموا أف كل خبر جاء 
من اهلل عاما في الظاىر، فقد يجوز أف يكوف خاصاً، كقوؿ اهلل عز وجل: ﴿وإف َجَهنََّم 

[، فزعموا أنو يجوز أف يكوف عنى بعض الكافرين 49َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِيَن﴾]التوبة: 
قولو: ﴿ِإفَّ الَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت اْلغَاِفالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا دوف بعض، وكذلك 

نْػَيا َواآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾]النور:  [، وأنو يجوز عندىم أف يكوف في 23ِفي الدُّ
بعض القاذفين دوف بعض، إال أنهم يعلموف أف الكفار كلهم يعذبوف بإجماع الناس 

 ك.على ذل

وأمَّا أصحاب الكبائر فيجوز عندىم أف ال يعذب أحد منهم، وال تمسو النار، وزعم 
بعضهم أنو ليس في أىل الصالة وعيد، وإنما الوعيد في الكفار خاصة دوف غيرىم. 

وكل ىؤالء وغيرىم من أصناؼ المرجئة ناقضوف لمعنى ما أخبر اهلل بو في كتابو، 
 وحكم بو من وعده ووعيده.

ت لنا الفرؽ كلها أف اهلل صادؽ الوعد والوعيد، ال خلف لوعده، وال تبديل فلما شهد
لقولو، أخذنا بما أجمعوا عليو من ذلك، فلم ننقض معاني األخبار كما فعلت 

المرجئة، وعلمنا أف اهلل تبارؾ وتعالى إذا أخبر بشيء كاف كما قاؿ، وال تبديل لذلك، 
اره أبداً بشيء، وال يظهر لنا خبرًا، ثم وال نقض وال تكذيب وال نكث وال تنسخ أخب

يفعل خالفو، وال يظهر لنا عمـو األخبار في وعده ووعيده ثم يجعلها خاصة من 



حيث ال نعلم؛ ألف ذلك كلو غير جائز على اهلل، تعالى عمَّا قالت المجبرة والمرجئة 
 علواً كبيرًا، فهذا ديننا، وحجتنا على من خالفنا في الوعيد.

 نا في الَمْنزِلة بين الَمْنزِلتين[]شهادتهم ل

وأما شهادتهم لنا في الَمْنزِلة بين الَمْنزِلتين، وقولنا إف أىل الكبائر من أىل الصالة 
فساؽ فجار أعداء اهلل ظلمة معتدوف، فإنهم شهدوا لنا بذلك فشهدنا بما شهدوا، ثم 

اؽ دوف الشرؾ، ادعى بعض الخوارج أنهم كفار، وأف فسقهم قد بلغ بهم الكفر والنف
ويقاؿ إف الزيدية، أو بعضهم، يزعموف أف فسقهم قد بلغ بهم الكفر، وادعت 

 المرجئة أنهم مع فسقهم مؤمنوف، وخالفهم في ذلك عامة األصناؼ.

وقالت المعتزلة ىم فساؽ وفجار، ال يبلغ بهم فسقهم كفراً وال شركاً وال نفاقاً، 
زلة أيضاً ال يجب لهم اسم اإليماف مع وكذلك قالت المرجئة والعامة، وقالت المعت

الفسوؽ، وكذلك قالت الخوارج والشيعة الزيدية، فوجدناىم كلهم قد أجمعوا على 
شهادة واحدة أنهم فساؽ فجار معتدوف، فأخذنا بما أجمعوا عليو من ذلك، وتركنا ما 

الكفر اختلفوا فيو مما كذب فيو بعضهم بعضاً فسميناىم فساقاً فجارًا، وبرأناىم من 
والشرؾ والنفاؽ، إذ كانوا فيو مختلفين، ولم نوجب لهم اسم اإليماف إذ كانوا عليو 

عند إصابتهم الكبائر غير مجتمعين، ولم يكن في شيء من اختالفهم حجة من 
 حجج رب العالمين، فهذا ديننا وحجتنا على من خالفنا في الَمْنزِلة بين الَمْنزِلتين.

 معروؼ والنهي عن المنكر[]شهادتهم لنا في األمر بال

وأمَّا شهادتهم لنا باألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؛ فإنهم شهدوا أف ذلك واجب 
إذا أمكن وقدر عليو، وشهدوا أف نصرة المظلـو فرض، واألخذ على يد الظالم فرض 

إذا أمكن ذلك، ثم اختلفوا بعد ذلك. فقاؿ منهم قائلوف: ال ندفع الظالم عن 
عن غيرنا إال بالقوؿ والكالـ، وإف انتهبت أموالنا، وانتهكت حرماتنا لم أنفسنا، وال 

نقاتل بالسالح، وإف كاف في ذلك دفع الظلم عنَّا وعن المسلمين، لكنا نترؾ 



الظالمين والباغين يبلغوف منتهى حاجتهم منا ومن حرماتنا وأموالنا، ثم يمضوف 
اتنا وأموالنا بالسالح وغيره، فإف سالمين. وقاؿ آخروف نقاتل وندفع عن أنفسنا وحرم

قتلنا رجونا أف نكوف شهداء، وإف قتلناىم رجونا أف نكوف سعداء. فلما شهدوا أف 
نصرة المظلـو ودفع الظالم واألخذ على يد الظالم فريضة الزمة لمن قدر عليها، 

 علمنا أنو ال يخرجنا من ىذه الفريضة إال أداؤىا، والقياـ بها بالسالح وغيره إذا
أمكننا ذلك، فأخذنا بما أجمعوا عليو لنا في أصل شهادتهم، ولم نترؾ ذلك كما تركو 

اآلخروف وىم على دفعو قادروف. فهذا ديننا وحجتنا على من خالفنا في األمر 
 بالمعروؼ والنهي عن المنكر ودفع الظالم.

هلل عليو فمن أقاـ على ىذه األصوؿ كما أقمنا، وداف بها كما دنا، وعمل بما استحق ا
فيها فهو منا وأخونا وولينا، ندعوه إلى ما أجابنا، ونجيبو إلى ما دعانا. ومن خالفنا 
وفارقنا عليها حاججناه بالمحكم من كتاب اهلل، ورددناه إلى المجمع عليو من سنة 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فإف قبل ذلك كاف لو مالنا، وعليو ما علينا، وإف 
مخالفة للحق، والمعاندة للصواب كاف اهلل حسيبو، وولي أمره، والحاكم أبى إال ال

بيننا وبينو، وىو خير الحاكمين، وقد ذكرنا من كتاب اهلل عز وجل تحقيق ما قلنا 
 وتصديق ما وصفنا.

 ]باب ذكر التوحيد[

الصََّمُد َلْم  إف اهلل تبارؾ وتعالى ذكر التوحيد في كتابو فقاؿ: ﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد اللَّوُ 
يَِلْد َوَلْم يُوَلْد َوَلْم َيُكن لَُّو ُكُفًوا َأَحٌد﴾]اإلخالص[، فأخبر سبحانو أنو الواحد األحد 

الذي ليس بوالد وال ولد، وأنو ليس لو كفؤ وال شبيو في وجو من الوجوه، وقاؿ: 
ِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع ﴿َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميِّا﴾، يقوؿ: كفواً أو نظيرًا، وقاؿ: ﴿لَْيَس كَ 

[، وقاؿ: ﴿الَّ ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ األَْبَصاَر َوُىَو 11الَبِصيُر﴾]الشورى: 
[ ولم يقل في الدنيا دوف اآلخرة، فنفى عن نفسو 103اللَِّطيُف اْلَخِبيُر﴾]األنعاـ: 



ما نفى عن نفسو الِسَنة والنـو درؾ األبصار في كل وقت من أوقات الدنيا واآلخرة، ك
[، كما نفى عن 255في الدنيا واآلخرة، فقاؿ: ﴿الَ تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوالَ نَػْوـٌ﴾]البقرة: 

نفسو الظلم في الدنيا واآلخرة فقاؿ: ﴿ِإفَّ الّلَو الَ َيْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َوَلِكنَّ النَّاَس 
نفى عن نفسو أف يكوف لو شبيو في الدنيا [، وكما 44َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَف﴾]يونس: 

[، وقاؿ: 11واآلخرة على كل وجو من الوجوه بقولو: ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾]الشورى: 
[، 84﴿َوُىَو الَِّذي ِفي السََّماء ِإَلٌو َوِفي اأَلْرِض ِإَلٌو َوُىَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم﴾]الزخرؼ:

اف؛ ألف من كاف في مكاف دوف مكاف فنفى عن نفسو أف يكوف في مكاف دوف مك
فمحدود، واهلل غير محدود، وال يحيط بو شيء، وىو بكل شيء محيط، وقاؿ:﴿َما 

[ 7َيُكوُف ِمن نَّْجَوى َثالثٍَة إال ُىَو رَاِبُعُهْم َوال َخْمَسٍة إال ُىَو َساِدُسُهْم﴾]المجادلة: 
بو الخالق بالمخلوؽ، اآلية، فبهذه اآليات ونحوىا أحتججنا على من خالفنا ومن ش

 وعلمنا أف اهلل ال يشبهو شيء في وجو من الوجوه.

 ]باب في خلق القرآف[

[، فأخبر 9وذكر اهلل القرآف فقاؿ: ﴿إنا َنْحُن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظوَف﴾]الحجر: 
[، 25َشِديٌد﴾]الحديد: أنو منزؿ محفوظ، كما قاؿ: ﴿َوَأنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِو بَْأٌس 
[، وقاؿ: ﴿َونَػزَّْلَنا ِمَن 6وكقولو: ﴿َوَأنَزَؿ َلُكم مّْْن األَنْػَعاـِ ثََمانَِيَة َأْزَواٍج﴾]الزمر: 

[ ولم يقل خلقنا الحديد والماء واألنعاـ، وكل ذلك 9السََّماء َماء مَُّبارًَكا﴾]ؽ: 
لو: ﴿َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض [، وقو 16مخلوؽ، وقولو: ﴿َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء﴾]الرعد: 

 : [، وكذلك القرآف؛ ألنو شيء وىو بين السماوات واألرض، 8َوَما بَػيْػنَػُهَما﴾]الرـو
وليس القرآف من أعماؿ العباد التي أضافها اهلل إليهم في كتابو، وال من صنعهم الذي 

 نعاـ والحديد.نسبو اهلل إليهم، فالقرآف داخل في ىذه اآليات دوف عمل العباد كاأل



[، وقاؿ: 52وقاؿ: ﴿َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا نػَّْهِدي ِبِو َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدنَا﴾]الشورى:
[، 1﴿اْلَحْمُد لِّلِو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر﴾]األنعاـ: 

 فأخبر أنو نور والنور مخلوؽ.

[، وقاؿ: ﴿َخَلَقُكم مّْن نػَّْفٍس َواِحَدٍة 3َعْلَناُه قُػْرآنًا َعَربِيِّا﴾]الزخرؼ: وقاؿ:﴿إنا جَ 
َها َزْوَجَها﴾]النساء:  [، وكذلك خلق القرآف، إذ جعلو قرآناً عربياً كما 1َوَجَعَل ِمنػْ

 جعل الشمس ضياًء والقمر نورًا، بأف خلقهما كذلك.

بِّْهم مُّْحَدٍث إال اْسَتَمُعوُه َوُىْم يَػْلَعُبوَف﴾]األنبياء: وقاؿ: ﴿َما يَْأتِيِهم مّْن ِذْكٍر مَّن رَّ 
[، فأخبر أنو محدث، وأنو ليس 113[، وقاؿ: ﴿َأْو ُيْحِدُث َلُهْم ِذْكًرا﴾]طو: 2

 بقديم، وإذا كاف محدثاً فاهلل أحدثو، وىو مخلوؽ واهلل خلقو.

ـَ الّلِو﴾]التوبة: وقاؿ: ﴿وإف َأَحٌد مَّْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَؾ فََأجِ  [، 6ْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَل
ـَ الّلِو ثُمَّ ُيَحرُّْفونَُو ِمن بَػْعِد َما َعَقُلوُه َوُىْم يَػْعَلُموَف﴾]البقرة:  وقاؿ: ﴿َيْسَمُعوَف َكاَل

َنا ِإلَْيَك ُروًحا مّْْن َأْمرِنَا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب 75 َوال [ وقاؿ: ﴿وََكَذِلَك َأْوَحيػْ
[، وقاؿ: ﴿ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُؿ الّلِو وََكِلَمُتُو 52اإليماف﴾]الشورى: 

يْػُتُو َونَػَفْخُت ِفيِو ِمن 171َأْلَقاَىا إلى َمْرَيَم َوُروٌح مّْْنُو﴾]النساء:  [، وقاؿ: ﴿فَِإَذا َسوَّ
اؿ: ﴿َوَمْرَيَم ابْػَنَت ِعْمَراَف الَِّتي [، وق29رُّوِحي فَػَقُعوْا َلُو َساِجِديَن﴾]الحجر: 

[، فأخبر أف القرآف كالمو، 12َأْحَصَنْت فَػْرَجَها فَػنَػَفْخَنا ِفيِو ِمن رُّوِحَنا﴾]التحريم:
وروح من أمره، وأف عيسى كلمتو وروح منو، وأنو نفخ في آدـ من روحو، وكذلك في 

ـَ َخَلَقُو ِمن تُػَراٍب مريم، ثم أجمل ذلك كلو فقاؿ: ﴿ِإفَّ َمَثَل ِعيَسى عِ  نَد الّلِو َكَمَثِل آَد
[، فأخبر أف معنى 60-59ِثمَّ قَاَؿ َلُو ُكن فَػَيُكوُف اْلَحقُّ ِمن رَّبَّْك﴾]آؿ عمراف: 

الكلمة والروح خلق من خلقو، وتدبير من أمره، وكذلك القرآف سماه كالمو وروحاً من 
ْلَنا آيًَة أمره، ومعنى ذلك أنو خلق من خلقو، وتدبير من تدب يره وأمره. وقاؿ: ﴿َوِإَذا َبدَّ

[، وقاؿ: ﴿َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها 101مََّكاَف آيٍَة َوالّلُو َأْعَلُم ِبَما يُػنَػزُّْؿ﴾]النحل: 



َها َأْو ِمْثِلَها أََلْم تَػْعَلْم َأفَّ الّلَو َعَلَى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر﴾]البقرة:  [، 106نَْأِت ِبَخْيٍر مّْنػْ
فبهذه اآليات ونحوىا خالفنا من زعم أف القرآف ليس بمخلوؽ، وعلمنا أنو مخلوؽ 

 محدث وأف اهلل خالقو.

 ]باب ذكر عدؿ اهلل في كتابو[

َهى َعِن  قاؿ اهلل عز وجل:﴿ِإفَّ الّلَو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َويَػنػْ
[، وقاؿ: ﴿َوِإَذا قُػْلُتْم 90َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف﴾]النحل:  اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ 

فَاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَبى َوِبَعْهِد الّلِو َأْوُفوْا َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِو َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف﴾]األنعاـ: 
ْوـٍ َعَلى َأالَّ تَػْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُىَو َأقْػَرُب [، وقاؿ: ﴿َوالَ َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُف قػَ 152

َها آبَاءنَا َوالّلُو 8لِلتػَّْقَوى﴾]المائدة:  [، وقاؿ: ﴿َوِإَذا فَػَعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدنَا َعَليػْ
 تَػْعَلُموَف ُقْل َأَمَر رَبّْي َأَمَرنَا ِبَها ُقْل ِإفَّ الّلَو الَ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء َأتَػُقوُلوَف َعَلى الّلِو َما الَ 

َها َوَما 29بِاْلِقْسِط﴾]األعراؼ:  ـَ رَبَّْي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ [، وقاؿ:﴿ُقْل ِإنََّما َحرَّ
ُلوْا َعَلى َبَطَن َواإِلْثَم َواْلبَػْغَي بِغَْيِر اْلَحقّْ َوَأف ُتْشرُِكوْا بِالّلِو َما َلْم يُػنَػزّْْؿ ِبِو ُسْلطَانًا َوَأف تَػُقو 

[، وقاؿ: ﴿الشَّْيطَاُف يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم 33الّلِو َما الَ تَػْعَلُموَف﴾]األعراؼ: 
[، فبهذه 268بِاْلَفْحَشاء َوالّلُو يَِعدُُكم مَّْغِفَرًة مّْْنُو َوَفْضالً َوالّلُو َواِسٌع َعِليٌم﴾]البقرة: 

من اهلل تبارؾ وتعالى، وأف الظلم والعدواف اآليات ونحوىا علمنا أف العدؿ واإلحساف 
من عمل الشيطاف وفعل اإلنساف، واهلل من ذلك بري، تبارؾ وتعالى عمَّا يقوؿ 

 الجاىلوف علوًا كبيراً.

 ]باب ذكر قضاء اهلل في كتابو[

ْحَسانًا﴾]اإلسراء: قاؿ اهلل تبارؾ وتعالى:﴿َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوْا إال ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن إِ 
[، فأخبر سبحانو أنو قضى بعبادتو، وبر الوالدين. وقاؿ: ﴿َواللَُّو يَػْقِضي 23

ُر اْلَفاِصِليَن﴾]األنعاـ: 20بِاْلَحقّْ﴾]غافر:  [، 57[، وقاؿ: ﴿يَػُقصُّ اْلَحقَّ َوُىَو َخيػْ
َيْدُعوَف ِمن ُدونِِو ال  ولم يقل إنو يقضي بالباطل، وقاؿ: ﴿َواللَُّو يَػْقِضي بِاْلَحقّْ َوالَِّذينَ 



نَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا 20يَػْقُضوَف ِبَشْيٍء﴾]غافر:  [، وقاؿ: ﴿ِإفَّ رَبََّك يَػْقِضي بَػيػْ
[، وقاؿ: ﴿يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم تَػْلِبُسوَف اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل 93ِفيِو َيْخَتِلُفوَف﴾]يونس: 

[، وقاؿ: ﴿َبْل نَػْقِذُؼ بِاْلَحقّْ َعَلى 71َوأَنُتْم تَػْعَلُموَف﴾]آؿ عمراف: َوَتْكُتُموَف اْلَحقَّ 
[، وقاؿ: ﴿َوُقْل 18اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَف﴾]األنبياء: 

[، فأخبر أف الحق من 81سراء: َجاء اْلَحقُّ َوزََىَق اْلَباِطُل ِإفَّ اْلَباِطَل َكاَف زَُىوقًا﴾]اإل
عنده ومن قضائو، وأف الباطل من المبطلين، وال يكوف الباطل من عند أصدؽ 

الصادقين. فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أنو ال يقضي بالباطل إال المبطلوف، وال 
 بالجور إال الجائروف، تعالى اهلل عن ذلك رب العالمين.

 ]باب ذكر قدر اهلل في كتابو[

هلل عز وجل: ﴿َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْستَػَقرٍّ لََّها َذِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم َواْلَقَمَر قاؿ ا
ْرنَاُه َمَناِزَؿ َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِف اْلَقِديِم﴾]يس:  َنُكُم 38َقدَّ ْرنَا بَػيػْ [، وقاؿ: ﴿َنْحُن َقدَّ

[، 16ا َما ابْػَتالُه فَػَقَدَر َعَلْيِو رِْزَقُو﴾]الفجر: [، وقاؿ: ﴿َوَأمَّا إذ60اْلَمْوَت﴾]الواقعة: 
[، وإنما أمر بالطاعة، ولم يأمر 38وقاؿ: ﴿وََكاَف َأْمُر اللَِّو َقَدرًا مَّْقُدورًا﴾]األحزاب: 

بالمعصية وأمره بها قضاؤه وقدره، والطاعة منسوبة إلى قضائو وقدره؛ ألنو أمر بها، 
 نهم ارتكبوىا بعد ما نهاىم عنها.والمعصية منسوبة إلى العصاة؛ أل

وإنما ذكر اهلل القدر في خلقو وصنعو وتدبيره وأمره ومصالح عباده في دينهم 
ودنياىم، ولم يجعلو في شتمو والفري عليو، وال في قتل أنبيائو وتكذيب رسلو، وال 

 في شيء مما غضب منو وعابو، وعاب أىلو وعذبهم عليو.

نو ال يسخط شيئاً من تقديره، وال يقدر شيئاً ثم يغضب فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أ
منو ويعيبو ويعيب من فعلو؛ ألف الحكيم ال يغضب من تقديره، وال يعيب شيئاً من 

 تدبيره، تعالى اهلل عمَّا يقوؿ الجاىلوف علواً كبيرًا.

 ]باب ذكر اإلرادة[



َن َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ثم ذكر سبحانو اإلرادة في كتابو فقاؿ: ﴿يُرِيُد الّلُو لِيُبَػيّْ 
[، وقاؿ: ﴿َوالّلُو يُرِيُد َأف يَػُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف 26ِمن قَػْبِلُكْم﴾]النساء: 

الشََّهَواِت َأف َتِميُلوْا َمْيالً َعِظيًما يُرِيُد الّلُو َأف ُيَخفَّْف َعنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُف 
[، وقاؿ: ﴿يُرِيُد الّلُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم 28 - 27ِعيًفا﴾]النساء: ضَ 

[، وقاؿ: 31[، وقاؿ: ﴿َوَما اللَُّو يُرِيُد ظُْلًما لّْْلِعَباِد﴾]غافر: 185اْلُعْسَر﴾]البقرة: 
[، 32 َأف يُِتمَّ نُورَُه﴾]التوية: ﴿يُرِيُدوَف َأف يُْطِفُؤوْا نُوَر الّلِو بِأَفْػَواِىِهْم َويَْأَبى الّلُو إال

[، وقاؿ: ﴿َويُرِيُدوَف 60وقاؿ: ﴿َويُرِيُد الشَّْيطَاُف َأف ُيِضلَُّهْم َضاَلالً بَِعيًدا﴾]النساء: 
[، فأخبر تبارؾ وتعالى أف إرادتو الصالح والرشد 44َأف َتِضلُّوْا السَِّبيَل﴾]النساء: 

ب والفساد، فبهذه اآليات ونحوىا واليسر وأنها ليست في الظلم والغشم والكذ
علمنا أف اهلل إذا أمر بشيء فقد أراده إرادة أمٍر، ال إرادة جبر، وإذا نهى عن شيء لم 
يرده، ولم يغلب على كونو، واهلل ال يأمر بما ال يريد، وال ينهى عمَّا يريد، واهلل غالب 

 غير مغلوب وأنو أحكم الحاكمين.

 ]باب ذكر المشيئة[

لمشيئة في كتابو فقاؿ: ﴿َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوْا َلْو َشاء الّلُو َما َأْشرَْكَنا َوالَ وذكر اهلل ا
َب الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهم َحتَّى َذاُقوْا بَْأَسَنا ُقْل َىْل  آبَاُؤنَا َوالَ َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ

تَِّبُعوَف إال الظَّنَّ وإف َأنُتْم إال َتْخُرُصوَف﴾]األنعاـ: ِعندَُكم مّْْن ِعْلٍم فَػُتْخرُِجوُه لََنا ِإف تػَ 
[، وقاؿ أيضاً: ﴿َلْو َشاء الّلُو َما َعَبْدنَا ِمن ُدونِِو ِمن َشْيٍء نَّْحُن َوال آبَاُؤنَا َواَل 148

اُىم مَّا [، ﴿َوقَاُلوا َلْو َشاء الرَّْحَمُن َما َعَبْدنَ 35َحرَّْمَنا ِمن ُدونِِو ِمن َشْيٍء﴾]النحل: 
َلُهم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْف ُىْم إال َيْخُرُصوَف﴾، فلما أضاؼ المشركوف شركهم، وكفرىم، 

وعبادتهم ألصنامهم إلى مشيتة وأمره رد اهلل في ذلك عليهم، وأخبر أنو ليس كما 
قالوا، وأنهم يتبعوف الظن ويكذبوف على اهلل وعلى مشيئتو وأمره، كما قاؿ: ﴿َوِإَذا 

َها آبَاءنَا َوالّلُو َأَمَرنَا ِبَها ُقْل ِإفَّ الّلَو الَ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء فَػعَ  ُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدنَا َعَليػْ



[، فبين أنو ال يشاء الشرؾ وال يأمر 28َأتَػُقوُلوَف َعَلى الّلِو َما الَ تَػْعَلُموَف﴾]األعراؼ: 
ذه اآليات ونحوىا علمنا أف اهلل ال يشاء بو، وأمره ومشيئتو في الطاعة واحدة. فبه

الشرؾ، وال يأمر بو، وال يريده، وليس بمغلوب على شيء إال غالب غير مغلوب، 
 تعالى اهلل عمَّا يقوؿ الظالموف علواً كبيرًا.

 ]باب ذكر المحبة[

نْػَيا وذكر اهلل المحبة في كتابو فقاؿ: ﴿َوِمَن النَّاِس َمن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو ِفي  اْلَحَياِة الدُّ
َوُيْشِهُد الّلَو َعَلى َما ِفي قَػْلِبِو َوُىَو َأَلدُّ اْلِخَصاـِ َوِإَذا تَػَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض لِيُػْفِسَد ِفِيَها 

[، وقاؿ: 205 - 204َويُػْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُو الَ ُيِحبُّ الَفَساَد﴾]البقرة: 
[، وقاؿ: ﴿َوالَ تَػْعَتُدوْا ِإفَّ الّلَو اَل 77بُّ اْلُمْفِسِديَن﴾]القصص: ﴿ِإفَّ اللََّو ال ُيحِ 

[، والمعاصي كلها قليلها وكثيرىا فساد، وقد أخبر 190ُيِحبّْ اْلُمْعَتِديَن﴾]البقرة: 
اهلل أنو ال يحب الفساد. فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أف اهلل ال يحب المعاصي، وال 

 ا يقوؿ الجاىلوف علوًا كبيرًا.يحب أف يعصى، تعالى عمَّ 

 ]باب ذكر الرضى[

وذكر اهلل الرضى في كتابو فقاؿ: ﴿ِإف َتْكُفُروا فَِإفَّ اللََّو َغِنيّّ َعنُكْم َوال يَػْرَضى ِلِعَباِدِه 
[، وقاؿ: ﴿َوُىَو َمَعُهْم ِإْذ يُػبَػيُّْتوَف َما اَل 7اْلُكْفَر وإف َتْشُكُروا يَػْرَضُو َلُكْم﴾]الزمر: 

[، وقاؿ: ﴿اتػَّبَػُعوا َما َأْسَخَط اللََّو وََكرُِىوا ِرْضَوانَُو 108ْرَضى ِمَن اْلَقْوِؿ﴾]النساء: يػَ 
[، وقاؿ: ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُػَناَدْوَف َلَمْقُت اللَِّو َأْكبَػُر 28فََأْحَبَط َأْعَماَلُهْم﴾]محمد: 

[، وقاؿ: ﴿يَا َأيػَُّها 10يماف فَػَتْكُفُروَف﴾]غافر: ِمن مَّْقِتُكْم أَنُفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَف إلى اإل
[، وقاؿ: ﴿ُكلُّ َذِلَك َكاَف َسيٍُّئُو 2الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تَػُقوُلوَف َما ال تَػْفَعُلوَف﴾]الصف: 

[ فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أف اهلل ال يرضى 38ِعْنَد رَبَّْك َمْكُروًىا﴾]اإلسراء: 
 ذلك علواً كبيرًا. المعاصي، تعالى اهلل عن

 ]باب ذكر أعماؿ العباد[



وذكر اهلل أعماؿ العباد في كتػابو: فقاؿ:﴿يَػْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لّْيُػَرْوا 
[، إلى آخر السورة، وقاؿ: ﴿ِإنََّما ُتْجَزْوَف َما ُكنُتْم 6َأْعَماَلُهْم﴾]الزلزلة: 
[، 38ْفٍس ِبَما َكَسَبْت رَِىيَنٌة﴾]المدثر: [، وقاؿ: ﴿ُكلُّ نػَ 16تَػْعَمُلوَف﴾]الطور: 

ـْ َحِسَب الَِّذيَن اْجتَػَرُحوا السَّيَّْئاِت ّأف نَّْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  وقاؿ: ﴿ًأ
[، وقاؿ: 21الصَّاِلَحاِت َسَواء مَّْحَياُىم َوَمَماتُػُهْم َساء َما َيْحُكُموَف﴾]الجاثية: 

َناَىا َعَلْيِهْم إال ابِْتغَاء ِرْضَواِف اللَِّو َفَما َرَعْوَىا َحقَّ ﴿َورَْىَبانِيًَّة ا بْػَتَدُعوَىا َما َكَتبػْ
َها َوُىم مّْن فَػَزٍع 27رَِعايَِتَها﴾]الحديد:  ٌر مّْنػْ [، وقاؿ: ﴿َمن َجاء بِاْلَحَسَنِة فَػَلُو َخيػْ

ُهْم ِفي النَّاِر َىْل ُتْجَزْوَف إال َما ُكنُتْم يَػْوَمِئٍذ آِمُنوَف َوَمن َجاء بِالسَّيَّْئِة َفُكبَّْت ُوُجوىُ 
[، فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أف العباد يعملوف خيراً و شرًا، 90تَػْعَمُلوَف﴾]النمل: 

وطاعة ومعصية، وأنهم يكتسبوف، ويفعلوف ويجترموف، ويبتدعوف، وتكوف منهم 
جعلها فيهم، ومنَّ بها حسنات وسيئات، فكل ما فعلوه فإنما يفعلونو بقوة اهلل التي 

 عليهم، ال بقوة جعلوىا ألنفسهم.

 ]باب ذكر مشيئة العباد وإرادتهم[

ُهنَّ  وذكر اهلل مشيئة العباد وإراداتهم في كتابو: فقاؿ عز وجل: ﴿تُػْرِجي َمن َتَشاء ِمنػْ
ـُ اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجكَ 51َوتُػْؤِوي ِإلَْيَك َمن َتَشاء﴾]األحزاب:  اْلَجنََّة  [، وقاؿ: ﴿يَا آَد

َها َرَغداً َحْيُث ِشْئُتَما ﴾]البقرة:  نّْا لُِيوُسَف ِفي 35وَُكالَ ِمنػْ [، وقاؿ: ﴿وََكَذِلَك َمكَّ
َها َحْيُث َيَشاء﴾]يوسف:  [، وقاؿ: ﴿ُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّبُّْكْم َفَمن 21اأَلْرِض يَػَتبَػوَّأُ ِمنػْ
[، وىذا على الوعيد والتهدد وكذلك 29 َشاء فَػْليُػْؤِمن َوَمن َشاء فَػْلَيْكُفْر﴾]الكهف:

[، وقاؿ: ﴿يُرِيُدوَف َأف 40قولو: ﴿اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيٌر﴾]فصلت: 
ُلوا َكالـَ اللَِّو ُقل لَّن تَػتَِّبُعونَا﴾]الفتح:  نْػَيا َوالّلُو 15يُػَبدّْ [، وقاؿ: ﴿ُترِيُدوَف َعَرَض الدُّ

وْا َلُو ُعدًَّة﴾]التوية: 67َة﴾]األنفاؿ: يُرِيُد اآلِخرَ  [، وقاؿ: ﴿َوَلْو َأرَاُدوْا اْلُخُروَج أَلَعدُّ
[، 27[، وقاؿ: ﴿َويُرِيُد الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الشََّهَواِت َأف َتِميُلوْا َمْيالً َعِظيًما﴾]النساء: 46



[، فبهذه اآليات 60]النساء: وقاؿ:﴿َويُرِيُد الشَّْيطَاُف َأف ُيِضلَُّهْم َضاَلالً بَِعيًدا﴾
ونحوىا علمنا أف العباد يريدوف ما قد جعل اهلل لهم السبيل إلى إرادتو، ويشاؤف ما 
قد قواىم على مشيتو، غير غالبين هلل، وال خارجين من سلطانو، وىذا خالؼ قوؿ 
القدرية الذين يزعموف أف ليس ألحد من الخلق مشيئة وال إرادة، مع قولهم أنهم 

ألنفسهم الخير، واهلل يريد لهم بزعمهم الشر، وال يدعهم يصلحوف، تعالى اهلل  يريدوف
 عن ذلك علوًا كبيراً.

 ]باب ذكر العبادة[

ذكر اهلل في كتابو أنو خلق الخلق لعبادتو فقاؿ: ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس إال 
رَُّسوٍؿ إال لُِيطَاَع بِِإْذِف [، وقاؿ: ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمن 56لِيَػْعُبُدوِف﴾]الذاريات: 

[، ولم يقل إني أرسلت الرسل ليكذبوا أو يقتلوا، وال أني خلقت 64الّلِو﴾]النساء: 
ًنا لََّعلَُّو يَػَتذَكَُّر  خلقي لعبادة غيري. وقاؿ: ﴿اْذَىَبا إلى ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطَغى فَػُقوال َلُو قَػْوالً لَّيػّْ

َوَما تَػَفرََّؽ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب إال ِمن بَػْعِد َما [، وقاؿ: ﴿44َأْو َيْخَشى﴾]طو: 
يَن ُحنَػَفاء َويُِقيُموا الصَّالَة  َجاءتْػُهُم اْلبَػيػَّْنُة َوَما أُِمُروا إال لِيَػْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ

يات ونحوىا علمنا أف اهلل [، فبهذه اآل4َويُػْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمِة﴾]البينة: 
خلق الخلق لعبادتو وطاعتو، ال لمعصيتو والكفر بو، كما زعمت القدرية أف اهلل خلق 

 أكثر خلقو لعبادة غيره، ولم يخلقهم لعبادتو تعالى عما قالوا علواً كبيراً.

 ]باب ذكر المخلوؽ[

؛ ألف الفعل وذكر اهلل في كتابو أنو لم يفعل فعل عباده، وما لم يفعلو لم يخلقو
والخلق منو واحد، وقاؿ: عز وجل: ﴿اْلَحْمُد لِّلِو الَِّذي َلْم يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلم َيُكن لَُّو 

[، فأخبر 111َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكن لَُّو َوِليّّ مَّْن الذُّؿَّ وََكبػّْْرُه َتْكِبيًرا﴾]اإلسراء: 
األمر على ما زعمت القدرية أف اهلل  أف ليس لو شريك في شي مما خلق، فلو كاف

خلق الكفر كلو، وِفْعل الكافر كلو ال يملكو اهلل دوف الكافر، وال يملكو الكافر دوف 



اهلل، وال يقدر العبد أف يفعلو، ومتى فعلو العبد خلقو اهلل، وإذا لم يفعلو العبد لم 
 بو دوف العبد، ولو  يخلقو اهلل، ومحاؿ زعموا أف ينفرد العبد دوف اهلل، أو ينفرد اهلل

كاف كما يقوؿ الجاىلوف لكاف اهلل محتاجاً إلى المخلوؽ في فعلو، وكاف كل واحد 
منهما محتاجاً إلى األخر فيو، وىذا الكفر باهلل العظيم، تعالى اهلل عن ىذه المقالة 

 علواً كبيرًا.

ُهْم وقد نفى اهلل عن نفسو الكذب، والكفر، وأضافهما إلى عباده، فقاؿ: ﴿وإف  ِمنػْ
َلَفرِيًقا يَػْلُووَف َأْلِسَنتَػُهم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب َويَػُقوُلوَف ُىَو 

ِمْن ِعنِد الّلِو َوَما ُىَو ِمْن ِعنِد الّلِو َويَػُقولُوَف َعَلى الّلِو اْلَكِذَب َوُىْم يَػْعَلُموَف﴾]آؿ 
أف شركهم وكفرىم ليس من كتابو، وال من عنده. فلو كاف خَلَقو [، فأخبر 78عمراف: 

لكاف من عنده، ولم يكن ليقوؿ ليس من عندي وىو من عنده، تعالى اهلل عن 
 الكذب علواً كبيراً.

 وقاؿ: ﴿َما َجَعَل الّلُو ِمن َبِحيَرٍة َوالَ َسآئَِبٍة َوالَ َوِصيَلٍة َوالَ َحاـٍ َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ 
[، وقد علمنا أف اهلل خلق الشاة والبعير، 103يَػْفتَػُروَف َعَلى الّلِو اْلَكِذَب﴾]المائدة: 

فلم ينفي عن نفسو ما خلق، وإنما نفى عن نفسو تحريمهم ما حرموا، وكفرىم 
وحكمهم بما لم يأمرىم اهلل بو، ولم يأذف لهم فيو، فقاؿ: ﴿ُقْل َأرََأيْػُتم مَّا َأنَزَؿ الّلُو 

ـْ َعَلى الّلِو َلُكم  مّْن رّْْزٍؽ َفَجَعْلُتم مّْْنُو َحَراًما َوَحاَلالً ُقْل آلّلُو َأِذَف َلُكْم َأ
[، فلو كاف ذلك التحريم، وذلك القوؿ الذي قالوا، وجعل 59تَػْفتَػُروَف﴾]يونس: 

ذلك الشَّق الذي شقوه في أذاف أنعامهم منو، لم يكن ليقوؿ مرة ليس ىو من عندي، 
لو، ومرة من عندىم، ومرة لم آذف لهم فيهم، وىم الذين جعلوه تعالى ومرة لم أجع

 اهلل عن ذلك علوًا كبيرًا.

ُهنَّ ُأمََّهاِتُكْم َوَما َجَعَل َأْدِعَياءُكْم  وقاؿ: ﴿َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَِّئي ُتظَاِىُروَف ِمنػْ
يَػُقوُؿ اْلَحقَّ َوُىَو يَػْهِدي السَِّبيَل﴾]األحزاب:  َأبْػَناءُكْم َذِلُكْم قَػْوُلُكم بِأَفْػَواِىُكْم َواللَّوُ 



[، فأخبر تبارؾ وتعالى أنو لم يجعل ذلك الذي جعلوه، ولم يقل ذلك القوؿ الذي 4
قالوه، وأنو قولهم بأفواىهم، وأنو ال يقوؿ إال حقا، فلو كاف خلقو وصنعو كما يقوؿ 

ا لم ينف عن نفسو خلق من ال علم لو لم ينفو عن نفسو، وينسبو إلى عباده، كم
السموات واألرض، وال شيئاً مما خلق، وال نسب شيئاً مما خلق إلى فعل عباده، عز 

 عن ذلك وتعالى علواً كبيراً.

ْيُتُموَىا أَنُتْم َوآبَاؤُُكم مَّا َأنَزَؿ اللَُّو ِبَها ِمن  وقاؿ: ﴿ِإْف ِىَي إال َأْسَماء َسمَّ
ة، فلو كاف خلقها وصنعها كما زعموا لكاف [ والسلطاف الحج23ُسْلطَاٍف﴾]النجم: 

 قد أنزؿ لهم بها السلطاف، واهلل يتعالى من أف يكوف ألحد عليو حجة.

[، وقاؿ: 5وقاؿ: ﴿َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْػَواِىِهْم ِإف يَػُقوُلوَف إال َكِذبًا﴾]الكهف: 
م مّْن بَػْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّاراً َحَسًدا مّْْن ِعنِد ﴿َودَّ َكِثيٌر مّْْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنكُ 

[، فلو كاف 27[، وقاؿ: ﴿رَْىَبانِيًَّة ابْػَتَدُعوَىا﴾]الحديد: 109َأنُفِسِهم﴾]البقرة: 
 خلقها وشاركهم فيها لم يقل ﴿ابْػَتَدُعوَىا﴿، تعالى اهلل عن ذلك علواً كبيرًا.

[، فنسب 17للَِّو َأْوثَانًا َوَتْخُلُقوَف ِإْفًكا﴾]العنكبوت: وقاؿ: ﴿ِإنََّما تَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف ا
ذلك إليهم، واخبر أنهم فعلوه، ولم يقل إني خلقت اإلفك معهم، وال تفردت بو 
دونهم كما زعم الجاىلوف، فلو كاف كما يقوؿ الجاىلوف، لكاف لإلفك خالقاف، 

ق لخلقو سواه. وقاؿ: أحدىما اهلل، واآلخر إنساف، تعالى من ال شريك لو وال خال
ا  ﴿َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدِّا َتَكاُد السََّماَواُت يَػتَػَفطَّْرَف ِمْنُو َوتَنَشقُّ اأَلْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُؿ َىدِّ

[، وقاؿ: ﴿ِإفَّ 90َأف َدَعْوا لِلرَّْحَمِن َوَلًدا َوَما يَنَبِغي لِلرَّْحَمِن َأف يَػتَِّخَذ َوَلًدا﴾]مريم: 
ٌر لَُّكْم﴾]النور: الَّذِ  يَن َجاُؤوا بِاإِلْفِك ُعْصَبٌة مّْنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشرِّا لَُّكم َبْل ُىَو َخيػْ
[، فبين تبارؾ وتعالى الذين جاؤا باإلفك وادعوا الولد على اهلل، عز وجل، ثم تبرأ 11

[، 90َوَلًدا﴾]مريم: من ذلك، ونفاه عن نفسو، وقاؿ: ﴿َوَما يَنَبِغي لِلرَّْحَمِن َأف يَػتَِّخَذ 
فاخبر أنو لم يتخذ ذلك لنفسو، فلو كاف خلق مقالتهم وفعلهم كاف ىو الذي جاء بها 



وقالها، ومن وصف اهلل بهذا لزمو اف يزعم أف اهلل اتخذ الولد، تعالى عن ذلك علوًا  
 كبيراً.

، فبهذه وكل ما قلنا لم يخلقو اهلل فإنما نعني لم يفعلو، فال يتوىم أحد علينا غير ذلك
اآليات ونحوىا علمنا أف اهلل لم يخلق أعماؿ العباد، ولم يفعلها، ولم يشاركهم فيها، 

 عالى من ليس لو شريك، وليس كمثلو شيء.

 ]باب ذكر االستطاعة[

وذكر اهلل االستطاعة وتكليف ما ال يطاؽ وما خلقو من ذلك، فقاؿ سبحانو: ﴿اَل 
[، وقاؿ: ﴿َوَمن ُقِدَر َعَلْيِو 286َلَها َماَكَسَبْت﴾]البقرة:  ُيَكلُّْف الّلُو نَػْفًسا إال ُوْسَعَها

رِْزقُُو فَػْلُينِفْق ِممَّا آتَاُه اللَُّو ال ُيَكلُّْف اللَُّو نَػْفًسا إال َما آتَاَىا َسَيْجَعُل اللَُّو بَػْعَد ُعْسٍر 
اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيالً  [، وقاؿ: ﴿َولِّلِو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمنِ 7ُيْسًرا﴾]الطالؽ: 

[، فأوجب الحج على من 97َوَمن َكَفَر فَِإفَّ اهلل َغِنيّّ َعِن اْلَعاَلِميَن﴾]آؿ عمراف: 
استطاعو، ووضعو عمن ال يستطيعو. وقاؿ: ﴿َوَسَيْحِلُفوَف بِالّلِو َلِو اْسَتطَْعَنا َلَخَرْجَنا 

[، فأخبر أنهم 42َلُم ِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف﴾]التوبة: َمَعُكْم يُػْهِلُكوَف َأنُفَسُهْم َوالّلُو يَػعْ 
يستطيعوف الخروج ولكن ال يفعلوف. وقاؿ: ﴿َوالَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمن نَّْسائِِهْم ثُمَّ يَػُعوُدوَف 

[، اآلية ثم أخبر أف من لم 3ِلَما قَاُلوا فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة مّْن قَػْبِل َأف يَػَتَماسَّا﴾]المجادلة: 
ـُ َكَما  يستط ع الصياـ فال صياـ عليو. وقاؿ: ﴿يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْيا

ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف َأيَّاًما مَّْعُدوَداٍت َفَمن َكاَف ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو 
ٌة مّْْن َأيَّاـٍ أُ  ـُ ِمْسِكيٍن﴾]البقرة: َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ  283َخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة طََعا

[، وإنما المعنى: )ال يطيقونو(، فأخبر أنو قد وضع عنهم الصياـ، وجعل 284 -
عليهم الفدية بدالً من الصياـ؛ ألف الصياـ يجهدىم. وقاؿ: ﴿لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى 

[، فوضع التكليف 61َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحَرٌج﴾]النور: َحَرٌج َوال َعَلى اأَلْعَرِج 
يِن ِمْن َحَرٍج﴾]الحج:  [، 78عمن ال يستطيع. وقاؿ: ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدّْ



[، فأخبر أنو ال 185وقاؿ: ﴿يُرِيُد الّلُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾]البقرة: 
ال ضيق، فلو كلف عبيده ما ال يطيقوف ثم عذبهم لكاف أضيق عسر في دينو و 

 الضيق، وأعسر العسر.

[، ولو لم يكن أعطاه القوة لم يأمره 12وقاؿ: ﴿يَا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة﴾]مريم: 
ٍة َوُأوُلوا بَْأٍس َشِديٍد﴾]النمل:  [ فلم 33أف يأخذ بقوة. وقاؿ: ﴿َنْحُن ُأْوُلوا قُػوَّ

ولم يرد عليهم مقالتهم كما أكذب المنافقين حين زعموا أنهم ال يستطيعوف  يكذبهم،
الخروج، وأنهم لو استطاعوا لخرجوا، فقاؿ عز وجل: ﴿يُػْهِلُكوَف َأنُفَسُهْم َوالّلُو يَػْعَلُم 

 [.42ِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف﴾]التوبة: 

تَػُقوـَ ِمن مََّقاِمَك َوِإنّْي  وكذلك العفريت حين قاؿ لسليماف: ﴿َأنَا آتِيَك ِبِو قَػْبَل َأف
[، فلم يكذبو اهلل، ولم يرد عليو، وال أكذبو سليماف 39َعَلْيِو َلَقِويّّ َأِميٌن﴾]النمل: 

ٍة َوْأُمْر قَػْوَمَك يَْأُخُذوْا بَِأْحَسِنَها﴾]األعراؼ:  صلى اهلل عليو. وقاؿ: ﴿َفُخْذَىا ِبُقوَّ
م يأمرىم بذلك. ومثلو: ﴿قَاَلْت [، فلوال أنو أعطاىم القوة على األخذ ل145

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ األَِميُن﴾]القصص:  [، 26ِإْحَداُىَما يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفَّ َخيػْ
فأثبتت لو القوة فلم ينكر عليها أبوىا، ولم يكذبها ربها. فبهذه اآليات ونحوىا علمنا 

، وأنو قد قوى عباده على ما أمرىم بو من أف اهلل ال يكلف أحداً من خلقو ما ال يطيق
طاعتو، وبتلك القوة التي جعلها فيهم لطاعتو يصير من صار منهم إلى معصيتو، 

 وبذلك علمنا أف االستطاعة قبل الفعل.

 ]باب ذكر األطفاؿ[

وذكر اهلل في كتابو آيات دؿ فيها أنو ال يعذب األطفاؿ والمجانين وال من ليس لو 
َعَث َرُسواًل﴾]اإلسراء:  ذنب فقاؿ عز وجل: بِيَن َحتَّى نَػبػْ [، 15﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ

واألطفاؿ لم يأتهم رسوؿ، وكذلك المجانين. وقاؿ: ﴿َوَلْو َأنَّا َأْىَلْكَناُىم بَِعَذاٍب مّْن 
َنا َرُسواًل﴾]طو:  اً [، فأخبر أنو ال يعذب أحد134قَػْبِلِو َلَقالُوا رَبػََّنا َلْوال َأْرَسْلَت ِإلَيػْ



ُلو  َعَث ِفي ُأمَّْها َرُسواًل يَػتػْ بذنب غيره. وقاؿ: ﴿َوَما َكاَف رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتَّى يَػبػْ
[، واألطفاؿ 59َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى إال َوَأْىُلَها ظَاِلُموَف﴾]القصص: 

. وقاؿ: ﴿َذِلَك َأف لَّْم َيُكن فلم يأتهم رسوؿ، وال تلي عليهم كتاب، وليسوا ظالمين
[، وال غفلة أشد من غفلة 131رَّبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها َغاِفُلوَف﴾]األنعاـ: 

 األطفاؿ والمجانين.

فإف زعم زاعم أف اهلل يؤاخذىم بما علم منهم فقد َكذََّب اهلل في خبره، وَجوَّرَُه في 
إلى الدنيا لعادوا كما قاؿ عز وجل، فلم يؤاخذىم بما حكمو؛ ألنو لو رد أىل النار 

علم منهم إذ لم يفعلوه. وقاؿ: ﴿َوَلْو َبَسَط اللَُّو الرّْْزَؽ لِِعَباِدِه لَبَػَغْوا ِفي 
[، فقد علم أنو لو بسط لبغوا، فلم يؤاخذىم بذلك، 27اأَلْرِض﴾]الشورى: 

اهلل عما يقوؿ الجاىلوف فاألطفاؿ أجدر أف ال يؤاخذىم بما لم يكن منهم، تعالى 
 علواً كبيرًا.

فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أف اهلل ال يعذب األطفاؿ يـو القيامة، وال يؤاخذىم 
بذنوب آبائهم، وال بما علم منهم مما لم يفعلوه، وكذلك أطفاؿ المؤمنين 

والمشركين، وأوالد الزنى والمجانين إذا أصابهم الجنوف في صغرىم فلم يفيقوا حتى 
 اتوا، فتعالى اهلل عما يقوؿ الجاىلوف علواً كبيرًا.م

 ]باب ذكر حسن نظر اهلل لعباده[

وذكر اهلل حسن نظره لعباده وأنو ال يفعل بهم إال ما ىو أصلح لهم في دينهم 
ودنياىم، وأف االختيار لو وليس لهم عليو اختيار، إالَّ أف اختياره لهم في دنياىم 

سبحانو: ﴿َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاء َوَيْخَتاُر َما َكاَف َلُهُم أصوب من اختيارىم لهم، فقاؿ 
[، فاخبر أنو ليس ألحد أف يختار غير ما قضى، وأف الخيرة 68اْلِخيَػَرُة﴾]القصص: 

في قضائو وقدره، فلو قضى على قـو أف يكفروا كما زعم الجاىلوف لم يكن لهم أف 
﴿َوَلِو اتػََّبَع اْلَحقُّ َأْىَواءُىْم َلَفَسَدِت  يختاروا غير ذلك، تعالى عما يصفوف. وقاؿ:



[، فأخبر أف تدبيره لو كاف على ما 71السََّماَواُت َواأَلْرُض َوَمن ِفيِهنَّ﴾]المؤمنوف: 
يهوى العباد لفسدت الدنيا، وأنو ال يكوف صالح الدنيا وصالح أىلها إال بما دبر 

معاصي صالح وال منفعة، وال لهم وخلق وقضى وقدر واختار. وليس في الكفر وال
خير في دنيا وال آخرة، فبين بذلك أنها ليست من اختيار اهلل لخلقو؛ ألنها فساد في 

، وىذا دليل على أنها من فعل المخلوقين ال  الدين، وسوء تدبير، وفاعلها ملـو مذمـو
َعَك رَبَُّك َوَما من فعل رب العالمين. وقاؿ تعالى:﴿َوالضَُّحى َواللَّْيِل إذا َسَجى َما َودَّ 

ٌر لََّك ِمَن اأُلوَلى﴾]الضحى:  [، فاخبر أف اآلخرة في وقت 4- 1قَػَلى َوَلآلِخَرُة َخيػْ
وفاة النبي عليو السالـ كانت خيراً لو من الدنيا وما فيها، وبّقاه ما كانت الحيوة خيراً 

ٌر  لََّك ِمَن اأُلوَلى لو، وتوفاه حين كانت الوفاة خيراً لو، لذلك قاؿ: ﴿َوَلآلِخَرُة َخيػْ
َوَلَسْوَؼ يُػْعِطيَك رَبَُّك فَػتَػْرَضى َأَلْم َيِجْدَؾ يَِتيًما َفآَوى َوَوَجَدَؾ َضاالِّ 

[. فعلمنا بهذه اآليات ونحوىا أف نظر اهلل لخلقو أحسن 7 - 4فَػَهَدى﴾]الضحى: 
عل من نظرىم ألنفسهم، وأف ما صنع اهلل ىو خير، وما قضى ففيو الصالح، وأنو ال يف

بعباده إال ما فيو لهم الصالح والسداد والرشاد، وأنو يتعالى عما يصفو بو الجاىلوف 
 من ذلك علوًا كبيراً.

 ]باب ذكر المؤمنين[

وذكر اهلل المؤمنين في كتابو فأحسن الثػنػاء عليهم ومدحهم مدحػاً جلياًل. قاؿ فيهم 
أنو ال يستحق ىذا  خيرًا، وسماىم بأسماء حسنة، وحكم لهم بأحكاـ شريفة، وبين

االسم الحسن إال من قاؿ بقولهم، وعمل عملهم، فقاؿ عز وجل: ﴿َواْلُمْؤِمُنوَف 
َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض﴾..... إلى قولو ﴿َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾]التوبة: 

ق ىذا االسم [، فأخبر أف ىذه واقعة لهم، وأف من كانت ىذه صفتو وفعلو استح71
الشريف، واستوجب الجناف والرضواف. وقاؿ تعالى: ﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن إذا ذُِكَر 

يَن الّلُو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْػُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبِّْهْم يَػتَػوَكَُّلوَف الَّذِ 



ِممَّا َرزَقْػَناُىْم يُنِفُقوَف ُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْؤِمُنوَف َحقِّا لَُّهْم َدرََجاٌت ِعنَد رَبِّْهْم يُِقيُموَف الصَّالََة وَ 
[، فأخبر أف ىذه صفة المؤمنين، وأنو ال 4 - 2َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌؽ َكرِيٌم﴾]األنفاؿ: 

الصفة يستحق أف يكوف مؤمناً إال من كاف كذلك، وأف المغفرة والرضواف ألىل ىذه 
دوف غيرىم، وأخبر أف اإليماف يزيد وينقص. فأي بياف يكوف أبين من ىذا، وأي حجة 
تكوف أنور من ىذا في تكذيب المرجية الذين زعموا أف الجبابرة الظلمة العتاة الطغاة 

مؤمنوف   -الذين إذا خوفوا باهلل لم يخافوا، وإذا ذكروا بو لم يذكروا  -البغاة الفجرة 
محمد صلى اهلل عليهما، وأف اإليماف زعموا ال يزيد وال ينقص، وأف كإيماف جبريل و 

الوعيد على ما وصفوه ال يثبت، فنعوذ باهلل من الجهل والعمى في الدنيا. وقاؿ اهلل 
[، وقاؿ: ﴿َلَقْد 47تعالى: ﴿َبشِّْر اْلُمْؤِمِنيَن بَِأفَّ َلُهم مَّْن اللَِّو َفْضالً َكِبيًرا﴾]األحزاب: 

ُسوٌؿ مّْْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌؼ َجاءُكْم رَ 
ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة 128رَِّحيٌم﴾]التوبة: [، وقاؿ: ﴿الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مّْنػْ

ِإف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوْلَيْشَهْد  َوال تَْأُخْذُكم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَّوِ 
[، وقاؿ عز من قائل: ﴿يَػْوـَ ال ُيْخِزي اللَُّو 2َعَذابَػُهَما طَائَِفٌة مَّْن اْلُمْؤِمِنيَن﴾]النور: 

[ اآلية، 8ِهْم﴾]التحريم: النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو نُورُُىْم َيْسَعى بَػْيَن َأْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِ 
وقاؿ تعالى: ﴿يَػْوـَ تَػَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُىم بَػْيَن أَْيِديِهْم 

[، وقاؿ تعالى: ﴿إال الَِّذيَن تَابُوْا َوَأْصَلُحوْا َواْعَتَصُموْا بِالّلِو 12َوبِأَْيَمانِِهم﴾]الحديد:
ُأْولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َوَسْوَؼ يُػْؤِت الّلُو اْلُمْؤِمِنيَن َأْجًرا َوَأْخَلُصوْا ِدينَػُهْم لِّلِو فَ 

[، 68[، وقاؿ سبحانو: ﴿َوالّلُو َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن﴾]آؿ عمراف: 146َعِظيًما﴾]النساء: 
وقاؿ: [، 62وقاؿ: ﴿َأال ِإفَّ َأْولَِياء الّلِو الَ َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوالَ ُىْم َيْحَزنُوَف﴾]يونس:

﴿وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما َتِحيَّتُػُهْم يَػْوـَ يَػْلَقْونَُو َسالـٌ َوَأَعدَّ َلُهْم َأْجًرا َكرِيًما﴾]األحزاب: 
[، وقاؿ سبحانو: ﴿التَّائُِبوَف اْلَعاِبُدوَف اْلَحاِمُدوَف السَّاِئُحوَف الرَّاِكُعوَف 44 - 43

ِؼ َوالنَّاُىوَف َعِن اْلُمنَكِر َواْلَحاِفُظوَف ِلُحُدوِد الّلِو َوَبشِّْر السَّاِجدوَف اآلِمُروَف بِاْلَمْعُرو 



[، ولم يقل شيئاً من ذلك للفسقة الفجرة، وال للعتاة 112اْلُمْؤِمِنيَن﴾]التوبة: 
 الكفرة.

فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أف اسم اإليماف فاضل شريف حسن، وأف من سماه اهلل 
اهلل مدحاً شريفاً، وأثنى عليو ثناء جمياًل، وسماه بالفاضل من مؤمنا مسلماً فقد مدحو 

األسماء التي جعلها اهلل أسماء لدينو، وصفاتاً ألوليائو. وأف من استحق ىذا االسم 
عند اهلل فهو ولي هلل من أىل الجنة، وأف ىذه األسماء الحسنة الشريفة ال يستحقها 

وشرب الخمور، وشهادات الزور، الفجرة الفسقة العتاة الظلمة أصحاب الزنى، 
وقذؼ المحصنات، وترؾ الصلوات، وقطع الطرؽ على الحجاج، وىدـ المساجد، 
وتحريق المصاحف، وىدـ الكعبة، وانتهاؾ حـر المسلمين، وفعل قـو لوط، ونحو 

 ذلك من األفعاؿ الشنيعة القبيحة الفظيعة.

 ]باب ذكر األعماؿ الصالحة[

وأخبر أنها من اإليماف واإلسالـ والدين فقاؿ: ﴿َوَما وذكر اهلل األعماؿ الصالحة 
يَن 5ُأِمُروا إال لِيَػْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْيَن﴾]البينة:  [، ثم قاؿ سبحانو: ﴿ِإفَّ الدّْ

ـُ﴾]آؿ عمراف:  [، فسمى دينو اإلسالـ، ثم قاؿ: ﴿َوَمن يَػْبَتِغ 19ِعنَد الّلِو اإِلْساَل
َر اإِلْساَلـِ  [ فجعل اإلسالـ الدين، وقاؿ: 85ِديًنا فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنُو﴾]آؿ عمراف: َغيػْ

َر بَػْيٍت مَّْن  ﴿فََأْخَرْجَنا َمن َكاَف ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َفَما َوَجْدنَا ِفيَها َغيػْ
[، وىم أىل بيت واحد، فوصفهم مؤمنين، ثم 36 - 35اْلُمْسِلِميَن﴾]الذاريات: 

قاؿ: ﴿َيُمنُّوَف َعَلْيَك َأْف َأْسَلُموا ُقل الَّ َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكم َبِل  سماىم المسلمين، ثم
[، فسمى 17اللَُّو َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْف َىَداُكْم ِلإِليَماِف ِإف ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾]الحجرات: 

سالماً، اإلسالـ إيماناً، فلما سمى اهلل عز وجل الصالة والزكوة الدين، وسمى الدين إ
 وسمى اإلسالـ إيماناً، علمنا أف الصالة والزكوة من اإليماف واإلسالـ والدين.



فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أف األعماؿ الصالحة من اإليماف واإلسالـ والدين، وبما 
تقدـ في ذكر المؤمنين وصفاتهم وأسمائهم، وما أوجب اهلل لهم بأفعالهم علمنا أف 

تهم ويعمل بأعمالهم فليس منهم، ومن لم يكن منهم لم من لم يدخل في مثل صفا
يسم بأسمائهم ولم يوصف بصفاتهم، ولم يعط ثوابهم، ولم يجاورىم في دار كرامة 

اهلل التي أعدىا ألوليائو وأىل طاعتو ومحبتو ورضوانو. وبذلك يعلم أف من ترؾ 
اهلل تعالى  األعماؿ الصالحة زاؿ عنو اسم اإليماف والدين، وفيما ذكرنا من قوؿ

وحكمو تكذيب قوؿ المرجية الذين يزعموف أف الصالة خلف رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم، والحج، ودفع الزكوة، والجهاد في سبيل اهلل معو، ليس من دين 

 اهلل، وال من دين نبيو، وال دين اإلسالـ واإليماف، فنعوذ باهلل من إفكهم.

 ]باب ذكر الوعيد[

وذكر اهلل الوعيد في كتابو في أىل الكبائر من الموحدين، وأخبر أنهم يدخلوف النار 
بأعمالهم الردية فيعذبوف بها، ويخلدوف فيها أبداً بما قدمت أيديهم وما اهلل بظالـ 

َوَغِضَب للعبيد، فقاؿ عز وجل: ﴿َوَمن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَػَعمًّْدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها 
[، واللعنة الخلود في جهنم لكل من قتل مؤمناً متعمداً 93الّلُو َعَلْيِو َوَلَعَنُو﴾]النساء: 

لقتلو، مستحالً لذلك أو محرماً، ولم يخص باآلية جاحداً دوف مقر، وال كافراً دوف 
، ولكنو أجمل الكالـ جملة واحدة فهو على  مؤمن، وال مستحالً للقتل دوف محـر

يس ألحد أف يدعي أنو خاص في بعض القاتلين دوف بعض؛ ألف العاـ ال جملتو، ول
يكوف خاصاً، كما أف الخاص ال يكوف عاماً أبدًا، إال أف يكوف اهلل ىو الذي بين ذلك 

، فإذا  فيخبر أنو أراد بهذه اآلية فريقاً من الناس دوف فريق، وأراد بها قوماً دوف قـو
ة فهي على إرسالها وعمومها أبدًا. وقاؿ: ﴿ِإفَّ جاءت اآلية عامة ولم يبين أنها خاص

الَِّذيَن يَْأُكُلوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَف ِفي بُُطونِِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَف 
[، والقوؿ في ىذه اآلية كالقوؿ في األولى. وقاؿ تعالى: ﴿ِإفَّ 10َسِعيًرا﴾]النساء: 



[ أال وكل بر ففي الجنة، 14ِعيٍم وإف اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم﴾]اإلنفطار: األَبْػَراَر َلِفي نَ 
 وكل فاجر في النار خالداً فيها مخلداً أبداً البثاً فيها ال يخرج منها أبداً.

ا وََّنَذُر وقاؿ: ﴿وإف مّْنُكْم إال َوارُِدَىا َكاَف َعَلى رَبَّْك َحْتًما مَّْقِضيِّا ثُمَّ نُػَنجّْي الَِّذيَن اتػََّقو 
[، وأصحاب الكباير المنتهكوف للمحاـر ليسوا 72الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيِّا﴾]مريم: 

بمتقين، إنما المتقوف الذين يتقوف اهلل في سرىم وعالنيتهم، يغضوف أبصارىم، 
ويحفظوف فروجهم، ويؤدوف األمانات إلى أىلها، وينصحوف لكل مسلم، ويتقوف 

 ولئك الذين ينجيهم اهلل من النار.الشرؾ والكبائر كلها، فأ

وقاؿ عز وجل: ﴿يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا إذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا زَْحفاً َفالَ تُػَولُّوُىُم اأَلْدبَاَر 
اء ِبَغَضٍب مَّْن الّلِو َوَمن يُػَولِّْهْم يَػْوَمِئٍذ ُدبُػَرُه إال ُمَتَحرّْفاً لِّْقَتاٍؿ َأْو ُمَتَحيّْزاً إلى ِفَئٍة فَػَقْد بَ 

[، وىذا وعيد جاء في أىل 16 - 15َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر﴾]األنفاؿ: 
الصالة، وسماىم اهلل فيو المؤمنين، وأخبر أنو من فعل ذلك منهم غضب عليو وصيره 

إلى جهنم، وجعل مأواه فيها، ومن كانت النار مأواه فقد يئس من الجنة. وقاؿ 
حانو: ﴿ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف الّلَو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأف يُػَقتػَُّلوْا سب

َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو تُػَقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مّْْن ِخالٍؼ َأْو يُنَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي 
نْػَيا وَ  [، وقاؿ: ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن 33َلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾]المائدة: ِفي الدُّ

آَمُنوْا الَ تُػْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنّْ َواألَذى﴾، إلى قولو: ﴿الَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ 
قاؿ: [اآلية، و 1[، وقاؿ: ﴿َوْيٌل لّْْلُمَطفِّْفيَن﴾]المطففين:264اْلَكاِفرِيَن﴾]البقرة: 

[، 38﴿َوالسَّاِرُؽ َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوْا أَْيِديَػُهَما َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنَكاالً مَّْن الّلِو﴾]المائدة: 
نْػَيا َواآلِخَرِة  وقاؿ: ﴿ِإفَّ الَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِفي الدُّ

[، فلم يوجب المغفرة والرحمة إال بالتوبة واإلنابة. 23]النور: َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾
وقاؿ: ﴿َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأُتوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداء فَاْجِلُدوُىْم َثَمانِيَن َجْلَدًة 

ْم َداَر [ اآلية، وقاؿ: ﴿َسأُرِيكُ 4َوال تَػْقبَػُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأبًَدا﴾]النور: 



[، ويقاؿ إنما النار لكل صاحب كبيرة، وكل صاحب  145اْلَفاِسِقيَن﴾]األعراؼ: 
[ 18كبيرة فهو فاسق، وقاؿ: ﴿َولَْيَسِت التػَّْوبَُة لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَّيَّْئاِت﴾]النساء: 

 اآلية.

ذا فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أف كل من أصاب كبيرة فاسق فاجر عدو اهلل، وأنو إ
مات مصرا عليها غير نادـ وال مستغفر فإنو من أىل النار خالداً مخلداً فيها، ال 

 يخرج أبداً منها وال راحة لو فيها فهي أبداً مثواه جزاًء بماً كسبت يداه.

 ]باب ذكػر أىل الكبائر[

وذكػر اهلل براءة أىل الكبائر من الكفر وبين أنهم ليسوا بكفار فقاؿ عز وجل: 
لِّلِو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن َكَفُروْا  ﴿اْلَحْمدُ 

[، فأخبر أف الكفار بربهم يعدلوف، وأىل الكبائر ال 1ِبَربِّْهم يَػْعِدُلوَف﴾]األنعاـ: 
َأْعُبُد َما تَػْعُبُدوَف َوال أَنُتْم يعدلوف باهلل إلهاً آخر. وقاؿ: ﴿ُقْل يَا َأيػَُّها اْلَكاِفُروَف ال 

[، وقاؿ: ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُػَناَدْوَف َلَمْقُت اللَِّو 3-1َعاِبُدوَف َما َأْعُبُد﴾]الكافروف: 
[، إلى قولو 10َأْكبَػُر ِمن مَّْقِتُكْم أَنُفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَف إلى اإليماف فَػَتْكُفُروَف﴾]غافر: 

لى ُخُروٍج مّْن َسِبيٍل َذِلُكم بِأَنَُّو إذا ُدِعَي اللَُّو َوْحَدُه َكَفْرُتْم﴾]غافر: تعالى: ﴿فَػَهْل إ
[، إلى قولو: ﴿اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر﴾، وأىل الكبائر اليشركوف باهلل شيئاً وال يكفروف بو، 12

وال يدعوف مع اهلل إلهاً آخر، وال يعبدوف غيره، وإنما ىم قـو أصابوا الكبائر على 
لشهوة منهم واإلسأة، وىم لها محرموف، فبذلك خرجوا من اسم اإليماف، ولم ا

يدخلوا في اسم الكفر والجحداف، وقاؿ: ﴿َبِل الَِّذيَن َكَفُروْا 
بُوَف﴾]االنشقاؽ:  [.22ُيَكذّْ

فبهذه اآليات ونحوىا علمنا أف فسقو قومنا من أىل الصالة ليسوا بكفار، وىذا 
ن يشهدوف على أىل التوحيد واإلقرار من أىل القبلة تكذيب للخوارج المارقة الذي



إذا أصابوا كبيرة من الكبائر أنهم كفار باهلل العظيم، خارجوف من قبلة اإلسالـ، فنعوذ 
 باهلل من جهلهم وضاللهم.

 ]باب ذكر األحكاـ في الكفار[

وذكر اهلل عز وجل حكمو في الكفار ففرؽ بين حكمهم وحكم أىل الكبائر من أىل 
[، إلى قولو 4الة فقاؿ: ﴿فَِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرّْقَاِب﴾]محمد: الص

[، وقاؿ تعالى: ﴿قَاتُِلوْا الَِّذيَن يَػُلوَنُكم 4تعالى: ﴿َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَارََىا﴾]محمد:
﴿َوال ُتْمِسُكوا بِِعَصِم  [، وقاؿ:123مَّْن اْلُكفَّاِر َولَِيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظًة﴾]التوبة: 

[ يريد النكاح والتزويج؛ وذلك ألنو ال يحل لمؤمن أف 10اْلَكَواِفِر﴾]الممتحنة: 
 يتزوج من الكفار، وقد أحل للمؤمنين أف يتزوجوا الفاسقة من أىل الصالة.

اؿ: ﴿َولَْيَسِت [، وق9وقاؿ: ﴿يَا َأيػَُّها النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن﴾]التحريم: 
التػَّْوبَُة لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَّيَّْئاِت َحتَّى إذا َحَضَر َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَؿ ِإنّْي تُػْبُت اآلَف َواَل 

[ اآلية، فأخبر أنو ال يقبل التوبة من صنفين 18الَِّذيَن َيُموُتوَف َوُىْم ُكفَّاٌر﴾]النساء: 
فرىم، وأصحاب الكبائر الذين يرجوف التوبة حتى وىم الكفار الذين يموتوف على ك

 يحضرىم الموت فيتوبوف عند ذلك.

فبهذه اآليات علمنا أف فسقة قومنا من أىل الكبائر ليسوا بكفار، وإنما ىم فساؽ 
ظلمة معتدوف، ومن تاب من ذنبو توبة نصوحاً قبل اهلل توبتو، وأسكنو جنتو، ومن 

ر التوبة إلى أف يحضره الموت، لم يقبل اهلل منو مات مصراً غير تائب وال نادـ، وأخّ 
عند ذلك التوبة، وأصاله الجحيم. وذلك أف اهلل سبحانو أمر بقتاؿ الكفار وجهادىم، 

وضرب رقابهم، إال أىل الجزية، وحـر مناكحتهم، ولم يأمر بقتاؿ أىل الكبائر وال 
حارب اهلل  بجهادىم، إال من بغي منهم على المسلمين، وجرد سيفو عليهم، أو

ورسولو، وإال فإنما عليهم الحدود وما دوف ذلك من اآلداب ونحوىا، وأباح للمؤمنين 
مناكحتهم، واتباع جنايزىم والصالة عليهم، ويدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات عامة، 



وأف يدفنوا في مقابر المسلمين، وال يفعل شيء من ذلك للكفار. وفي ىذا تكذيب 
في فساؽ الموحدين بحكم الكفار، فيسبوف ذراريهم،  الخوارج الذين يحكموف

ويغنموف أموالهم بالجهل منهم والتعسف في دين اهلل، فنعوذ باهلل من الضاللة بعد 
 الهدى.

 ]باب ذكر المنافقين[

وذكػر اهلل المنافػقين في كتابو وأخبر بصفتهم وفرؽ بينهم وبين أىل الكبائر من أىل 
ا َلُقوْا الَِّذيَن آَمُنوْا قَاُلوْا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوْا إلى َشَياِطيِنِهْم الصالة فقاؿ عز وجل: ﴿َوِإذَ 

[، وفسقة قومنا ال يستهزئوف باهلل 14قَاُلوْا إنا َمَعْكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْستَػْهزُِئوَف﴾]البقرة: 
ْرِؾ اأَلْسَفلِ  ِمَن النَّاِر﴾]النساء:  وال بالنبي. وقاؿ اهلل تعالى: ﴿ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّ

[، وقاؿ تعالى: ﴿َوِإْذ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َوالَِّذيَن ِفي قُػُلوِبِهم مََّرٌض مَّا َوَعَدنَا اللَُّو 145
[، وأىل الكبائر ال يقولوف ذلك. وقاؿ سبحانو: 12َوَرُسولُُو إال ُغُرورًا﴾]األحزاب: 

ِإنََّك َلَرُسوُؿ اللَِّو َواللَُّو يَػْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُو َواللَُّو  ﴿إذا َجاءَؾ اْلُمَناِفُقوَف قَاُلوا َنْشَهدُ 
[ إلى قولو: ﴿َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال 1َيْشَهُد ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَف﴾]المنافقوف: 

[، فهذه صفة المنافقين وليست بصفة أىل الكبائر وأىل 8يَػْعَلُموَف﴾]المنافقوف: 
 د من أىل الصالة.الحدو 

[ إلى قولو: 142وقاؿ تعالى: ﴿ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَف الّلَو َوُىَو َخاِدُعُهْم﴾]النساء: 
[، ومن أىل الكبائر من يقـو إلى الصالة 143﴿فَػَلن َتِجَد َلُو َسِبياًل﴾]النساء:

نهم آثروا نشاطاً، وال يراءي بها أحدًا، ويكثر ذكر اهلل، وليسوا بمرتدين، ولك
شهوتهم، فبعضهم يوجب الوعيد على نفسو ويؤمل التوبة، وبعضهم يدين بدين 

المرجية. وقاؿ اهلل عز وجل: ﴿يَا َأيػَُّها النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم 
َذُر اْلُمَناِفُقوَف َأف تُػنَػزََّؿ [، وقاؿ: ﴿َيحْ 9َوَمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر﴾]التحريم: 

 [ اآلية.64َعَلْيِهْم ُسورٌَة تُػَنبّْئُػُهْم ِبَما ِفي قُػُلوِبِهم﴾]التوبة:



والنفاؽ في كالـ العرب: إظهار اإليماف وإسرار الكفر. وىو الرياء؛ ألف الرياء إظهار 
وا بذلك الخير وإسرار الشر. والفساؽ قد أظهروا الفسوؽ ولم يسروه ويكتموه، فبرئ

من النفاؽ، كما أف المراءي إذا أظهر ما في قلبو من الشر فقد بري من الرياء، وصار 
فاجراً فاسقاً، وكذلك المنافقوف لو أظهروا ما في قلوبهم من الكفر والنفاؽ لكانوا 

مجاىرين بالكفر، وزاؿ عنهم اسم النفاؽ، ولزمهم اسم الكفر والشرؾ. فبهذه اآليات 
أصحاب الحدود من أىل الكبائر ليسوا بمنافقين وال كفار، وإنما ونحوىا علمنا أف 

ىم فساؽ ظلمة فجار معتدوف، وفي ىذا نقض قوؿ من سماىم منافػقين من أىل 
 البدع.

 ]باب ذكػر الَمْنزِلة بين الَمْنزِلتػين[

وذكر اهلل تبارؾ وتعالى براءة أىل الكبائر من الشرؾ فقاؿ سبحانو: ﴿اقْػتُػُلوْا 
ِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقْػُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد﴾]التوبة: اْلُمْشِر 

[، وحـر علينا أف نقتل أىل الكبائر حيث وجدناىم. وقاؿ تعالى: ﴿َوالَ تَنِكُحوْا 5
لهم، [، وحـر مناكحة المشركين والكفار ك221اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُػْؤِمنَّ﴾]البقرة: 

وحـر نكاح المشركات والكوافر كلهن، وفرض على المسلمين قتل المشركين 
والكفار كلهم، إال ما يخص أىل الجزية من أىل الكتاب في قولو: ﴿قَاتُِلوْا الَِّذيَن الَ 

ـَ الّلُو َوَرُسولُُو َوالَ  َيِديُنوَف ِديَن اْلَحقّْ  يُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َوالَ بِاْليَػْوـِ اآلِخِر َوالَ ُيَحرُّْموَف َما َحرَّ
[، 29ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى يُػْعُطوْا اْلِجْزيََة َعن َيٍد َوُىْم َصاِغُروَف﴾]التوبة: 

وأمر بقتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فيتركوا عند ذلك، ويرفع عنهم السيف. 
لصالة نسائهم ورجالهم، وقد قامت السنة عندنا بمناكحة أىل الكبائر من أىل ا

وموارثتهم وأكل ذبايحهم، وإنو ال يتوارث أىل ملتين شيئاً، وأىل الكفر ملة غير ملة 
اإلسالـ، وكثير من األمة يأكلوف ذبيحة المرتد، وال يأكلوف ذبيحة المشرؾ، 

والمرتدوف عندنا يفرؽ بينهم وبين نسائهم، وال تؤكل ذبايحهم، وليس ىذا حكم أىل 



صحاب الحدود. ولو كانوا كفاراً مشركين كانوا اليعدوف أف يكونوا كاليهود الكبائر وأ
والنصارى والمجوس والصابئين وعبدة األصناـ والمرتدين، ولو دخلوا في بعض ىذه 

األصناؼ كاف حكمهم الزماً لنا، فلما وجدنا حكمهم مفارقاً ألحكاـ أىل الكفر  
كنهم فساؽ فجار من أىل النار، إال كلهم علمنا أنهم ليسوا بكفار وال مشركين، ول

 أف يتوبوا ويرجعوا.

ومن اجترى من الخوارج، فحكم فيهم بحكم أىل ملة من الملل إما الكفار، وإما 
اليهود، والنصارى، والمجوس، والصابين، وعبدة األوثاف، والمرتدين عن اإلسالـ، 

ذا لم يكن فقد خالف بحكمو حكم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ ألف ى
حكمو في أصحاب الحدود وأىل الكبائر من أمتو وأىل دعوتو، وإنما كانوا ممن يقاـ 

عليو الحدود ويسموف باألسماِء القبيحة من الفسق والفجور، والظلم والعدواف، وال 
تقبل شهادتهم، وال يزكوا حتى يتوبوا ويرجعوا. ولم يكونوا يسموف بأسماء الكفر 

 يحـر نكاحهم وال موارثتهم وأكل ذبايحهم، وال يفرؽ بينهم والشرؾ وال النفاؽ، وال
وبين نسائهم، وال توخذ منهم الجزية. فبهذه اآليات ونحوىا التي تلونا، واألحكاـ 

التي وصفنا، والوعيد الذي ذكرنا علمنا أف أصحاب الكبائر ليسوا بكفار وال مشركين 
أخيار، وال أزكياء، وال أطهار، وال  وال منافقين، وأنهم ليسوا بأبرار، وال فضالء، وال

عدال، ومن كاف ىكذا لم يطلق لو اسم اإليماف، وال اإلسالـ وال اسم الهدى والتقوى 
واإلحساف، ألنو قد غلب عليهم اسم الفسق والفجور والظلم والعدواف والضالؿ، 

منين فكانوا أىل منزلة بين منزلتين وىي منزلة الفساؽ والفجار التي بين منزلة المؤ 
والكافرين في ىذه الدنيا، وفي ىذا تكذيب أىل البدع من الخوارج والمرجية، فنحمد 

 اهلل ربنا على اإلحساف إلينا.

 ]باب ذكر القػياـ بالقسػط[



وذكر اهلل تبػارؾ وتعالى القيػاـ بالقسط في كتػابو فقاؿ: ﴿فَاتػَُّقوْا الّلَو َوَأْصِلُحوْا َذاَت 
[، وقاؿ: ﴿يَا َأيػَُّها الَِّذيَن 1لّلَو َوَرُسوَلُو ِإف ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن﴾]األنفاؿ: بِْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا ا

آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداء لِّلِو َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن 
ا﴾، وقاؿ تعالى: ﴿وَ 135َواألَقْػَربِيَن﴾]النساء:  ًً الَ َيْجرَِمنَُّكْم [ إلى قولو: ﴿َخِبيَر

َشَنآُف قَػْوـٍ َأف َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َأف تَػْعَتُدوْا َوتَػَعاَونُوْا َعَلى اْلبرّْ َوالتػَّْقَوى َواَل 
[، فأمر 2تَػَعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِف َواتػَُّقوْا الّلَو ِإفَّ الّلَو َشِديُد اْلِعَقاِب﴾]المائدة: 

تبارؾ وتعالى بإصالح ذات البين، والقياـ بالقسط في عباده وبالده، والتعاوف على 
البر والتقوى، وترؾ التعاوف على اإلثم والعدواف، وىذا ال يكوف كما أمر اهلل بو إال 
بمجاىدة الباغين، ومنعهم من الظلم والعدواف. وقاؿ سبحانو: ﴿َما َأْشَهدتػُُّهْم َخْلَق 

أَلْرِض َوال َخْلَق َأنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلّْيَن َعُضًدا﴾]الكهف: السََّماَواِت َوا
[، وقاؿ سبحانو إلبراىيم عليو السالـ: ﴿ِإنّْي َجاِعُلَك لِلنَّاِس إماما قَاَؿ َوِمن 51

نو ال [، فأخبر تبارؾ وتعالى أ124ُذرّْيَِّتي قَاَؿ الَ يَػَناُؿ َعْهِدي الظَّاِلِميَن﴾]البقرة: 
يتخذ الظالمين عضدًا، وكذلك ال يتخذىم أمراء والخلفاء وال قضاة وال حكاماً، 

وأخبر أف عهده ال يناؿ الظالمين. وكذلك ال يجوز لهؤالء أف يكونوا أئمة للمسلمين 
وخلفاء لرب العالمين، وشهادتهم غير مقبولو، وقولهم غير مصدؽ. وقاؿ عز وجل: 

إماما قَاَؿ َوِمن ُذرّْيَِّتي قَاَؿ الَ يَػَناُؿ َعْهِدي الظَّاِلِميَن﴾]ص: ﴿ِإنّْي َجاِعُلَك لِلنَّاِس 
[، فال يستحق الخالفة إال من حكم بالحق، فإذا عدؿ عن حكم اهلل فليس 26

 بخليفة.

وقاؿ سبحانو: ﴿َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعن ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه 
[، وقاؿ تعالى: ﴿َوقَاُلوا رَبػََّنا إنا َأطَْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػَراءنَا فََأَضلُّونَا 28ا﴾]الكهف: فُػُرطً 

ُهْم لَْعًنا َكِبيًرا﴾]األحزاب:  [، 68-67السَِّبيال رَبػََّنا آتِِهْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعنػْ
ُهْم َأْربَابًا مّْن ُدوِف الّلِو َواْلَمِسيَح اْبَن وقاؿ سبحانو: ﴿اتََّخُذوْا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانػَ 



[ اآلية، وقاؿ: ﴿ِإْذ تَػبَػرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوْا ِمَن الَِّذيَن اتػَّبَػُعوْا َورََأُوْا 31َمْرَيَم﴾]التوبة: 
ُهْم َكَما اْلَعَذاَب َوتَػَقطََّعْت ِبِهُم اأَلْسَباُب َوقَاَؿ الَِّذيَن اتػَّبَػُعوْا َلْو َأفَّ لََنا كَ  رًَّة فَػَنَتبَػرََّأ ِمنػْ

[، وقاؿ تعالى: ﴿َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى يََدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتِني 166تَػبَػرَُّؤوْا﴾]البقرة: 
الذّْْكِر  اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبيالً يَا َويْػَلَتى لَْيتَِني َلْم َأتَِّخْذ ُفالنًا َخِليالً لََقْد َأَضلَِّني َعنِ 

[، فنهى سبحانو عن 27بَػْعَد ِإْذ َجاءِني وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلإِلنَساِف َخُذواًل﴾]الفرقاف: 
طاعة اآلثم والكافر والمتبع لهواه، وأخبر بسوء حاؿ من أطاع المخلوؽ في معصية 

الخالق، فكيف من لم يدع لهم طاعة في معصية اهلل إال أتاىا، وال معصية هلل في 
م إال ارتكبها، وال حرمة في ىواىم إال انتهكها، فأسخط اهلل وأرضاىم، ورضي طاعته

 بثوابهم عوضاً من ثواب اهلل، وبواليتهم بدالً من والية اهلل، أولئك ىم الخاسروف.

َهْوَف َعِن اْلمُ  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ نَكِر﴾ وقاؿ تعالى: ﴿ُكنُتْم َخيػْ
[، وقاؿ: ﴿وإف طَائَِفَتاِف ِمَن 110إلى قولو ﴿َوَأْكثَػُرُىُم اْلَفاِسُقوَف﴾]آؿ عمراف: 

اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيْػنَػُهَما فَِإف بَػَغْت ِإْحَداُىَما َعَلى اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي 
نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ َوَأْقِسُطوا ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ َحتَّى َتِفيَء إلى َأْمِر اللَِّو فَِإف فَ  اءْت َفَأْصِلُحوا بَػيػْ

[، فأمر بقتاؿ الفئة الباغية نصاً في كتابو، وأمر أف يكونوا 9اْلُمْقِسِطيَن﴾]الحجرات: 
مع الصادقين وال يكونوا مع الفاسقين الفاجرين. وقاؿ: ﴿يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا 

وَّاِميَن لِّلِو ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َوالَ َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأالَّ تَػْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُىَو َأقْػَرُب قػَ 
ـُ بِالشَّْهِر اْلَحَراـِ َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص 8لِلتػَّْقَوى﴾]المائدة:  [، وقاؿ: ﴿الشَّْهُر اْلَحَرا

َتُدوْا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتػَُّقوْا الّلَو َواْعَلُموْا َأفَّ الّلَو َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاعْ 
[، وقاؿ: ﴿َوالَِّذيَن إذا َأَصابَػُهُم اْلبَػْغُي ُىْم يَنَتِصُروَف َوَجَزاء 194َمَع اْلُمتَِّقيَن﴾]البقرة: 

فََأْجُرُه َعَلى اللَِّو ِإنَُّو ال ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن َوَلَمِن انَتَصَر  َسيَّْئٍة َسيَّْئٌة مّْثْػُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلحَ 
ُغوَف  بَػْعَد ظُْلِمِو فَأُْولَِئَك َما َعَلْيِهم مّْن َسِبيٍل ِإنََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَف النَّاَس َويَػبػْ

[، وقاؿ تعالى 42 - 39َألِيٌم﴾]الشورى:  ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ ُأْولَِئَك َلُهم َعَذابٌ 



يحكي عن لقماف إذ قاؿ البنو: ﴿يَا بُػَنيَّ َأِقِم الصَّالَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن اْلُمنَكِر 
﴾]لقماف:  [، فبهذه اآليات ونحوىا 17َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ

المسلمين أف يأمروا بالمعروؼ، وينهوا عن المنكر، ويقوموا علمنا أف اهلل فرض على 
بالقسط في عباده وبالده، ويأخذوا للمظلـو من الظالم، ويمنعوا الظالم من ظلمو، 

ويزيلوا الجور والبغي بما أمكنهم وقدروا عليو. ثم إنا نساؿ اهلل البالغ لنا ولكم إلى 
محتسبين، ال مبدلين وال مغيرين،  ذلك والمعونة والقياـ بو ىادين مهتدين، صابرين

حتى تكوف كلمة اهلل ىي العليا على كل كلمة، وحكمو العالي على كل حكم، وتكوف  
كلمة من جار عن سبيل اهلل وأحكاـ من حكم بغير حكم اهلل ىي السفلى واهلل عزيز 
حكيم. ونسأؿ اهلل الرحيم أف يصلي ىو ومالئكتو على محمد النبي وعلى أىل بيتو 

ىرين األخيار، وأف يبدلهم بالخوؼ أمناً، وبالذؿ عزًا، وبالعسر يسرًا، ويمكن لهم الطا
 دينهم الذي ارتضى لهم، إنو رءوؼ رحيم.

تم الكالـ في ىذه األصوؿ، والحمد هلل، وصلواتو على سيدنا محمد النبي وآلو 
 وسالمو.

                                    

  

 

 


